
Wszystkie podane ceny dotyczą 1 sztuki towaru/usługi (z wyjątkiem ceny opon letnich kupowanych w 6 ratach, gdzie cena 
dotyczy kompletu 4 sztuk), zawierają podatek VAT, są cenami sugerowanymi przez Renault Polska. Przedstawione oferty 
nie łączą się z innymi rabatami i promocjami i są ważne od 15.03 do 31.08.2021 r. lub – w przypadku opon letnich – do 
wyczerpania zapasów w tym terminie. W przypadku spełnienia wymogów do skorzystania z kilku promocji zastosowanie 
znajdzie promocja korzystniejsza dla klienta. Podana cena opon letnich nie zawiera kosztu wymiany opon w pojeździe. 
Szczegółowe informacje dotyczące powyższej akcji promocyjnej prowadzonej pn. „Ciepły sezon – Dacia z promocyjną 
ofertą” można znaleźć w regulaminie akcji dostępnym u wybranych Autoryzowanych Partnerów Dacii biorących udział 
w akcji lub na lato.dacia.pl. Lista Autoryzowanych Partnerów biorących udział w akcji dostępna jest na lato.dacia.pl. 
Podane w ulotce informacje są zaproszeniem do zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Umów wizytę przez  
Dacia Shop

Nie masz czasu pojechać do serwisu i umówić się na przegląd? Zrób to online 
i dopasuj termin wizyty do swojego kalendarza. 

Pieczątka Autoryzowanego Partnera Dacii

Dacia infolinia 
0 800 900 804

sklep.dacia.pl

Wybór pakietów 
przeglądowych

W Autoryzowanych Serwisach Dacii zapew-
niamy pakiety przeglądów dopasowane do 
Twoich potrzeb i budżetu. Sprawdź naszą 
ofertę i zadbaj o profesjonalną opiekę dla 
Twojego samochodu!

Wybierz pakiet 
odpowiedni dla siebie 
i swojego auta: 

przegląd  
samochodu

czyszczenie  
klimatyzacji

WYDAJE CI SIĘ, 
ŻE NIC CIĘ NIE ZASKOCZY?
U NAS MĄDRZE SIĘ WYDAJE

Pakiet 
przeglądowy SMART

Pakiet przeglądów Smart zawiera nie tylko podstawowe usługi i przeglądy 
sezonowe, ale również szereg dodatkowych rozwiązań, dzięki którym Twoje auto 
będzie doskonale przygotowane do drogi. Sprawdź wygodną i kompleksową ofertę 
Smart, z którą serwisowanie samochodu staje się niezwykle proste.

.  kontrolę samochodu zgodną z listą kontrolną 
przeglądu Dacia.     wymianę filtra kabinowego/wymianę  
filtra oleju, uszczelki i oleju*

* Uzależnione od rodzaju serwisu.

Dodatkowo zyskujesz:
. czyszczenie klimatyzacji. wymianę wycieraczek.   środek do usuwania insektów

W ramach pakietu zapewniamy:

sklep.dacia.pl

Umów się już dziś online na: 

Odwiedź Dacia Shop i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy.

dezynfekcję  
wnętrza

wymianę  
kół i opon

kontrolę  
sezonową

i wiele innych

Dacia zaleca   



Klimatyzacja? 
Odetchnij swobodnie

Prawidłowo działająca klimatyzacja to podstawa przyjemnej i bezpiecznej podróży. 
Zadbaj o świeże powietrze w swoim samochodzie, wykonując jej regularne czyszczenie 
wraz z wymianą filtra.

 
Jakie są oznaki źle działającej klimatyzacji?
• Nieprzyjemny zapach
• Zapchane skraplacze lub niedziałająca sprężarka
• Metaliczny hałas podczas używania
• Nieprawidłowe działanie ogrzewania lub klimatyzacji

 
Nie czekaj – skorzystaj z naszych usług serwisowych dotyczących klimatyzacji 
(czyszczenia, napełnienia, kontroli, wymiany filtra i dezynfekcji) i umów się na wizytę 
u autoryzowanego dealera Dacii.

UMÓW WIZYTĘ ONLINE
sklep.dacia.pl/serwisy/klimatyzacja

Opony letnie? 
Nie zwlekaj z ich wymianą

Opony to jedyny element samochodu mający bezpośrednią styczność 
z nawierzchnią. Zadbaj o bezpieczeństwo swoich pasażerów i korzystaj tylko 
z ogumienia z odpowiednio głębokim bieżnikiem. 

Korzystna cena,
najwyższa jakość  
i bezpieczeństwo

Inne marki

SANDERO

LOGAN

Continental  
185/65R15 88T

Barum  
185/65R15 88T

Motrio  
185/65R15 88T

274 zł/szt. 174 zł/szt. 199 zł/szt.
Bridgestone  

205/55R16 91V
Barum  

205/55R16 91V
Motrio  

205/55R16 91V

299 zł/szt. 209 zł/szt. 229 zł/szt.

Continental  
185/65R15 88T

Barum  
185/65R15 88T

Motrio  
185/65R15 88T

274 zł/szt. 174 zł/szt. 199 zł/szt.
Bridgestone  

205/55R16 91V
Barum  

205/55R16 91V
Motrio  

205/55R16 91V

299 zł/szt. 209 zł/szt. 229 zł/szt.

Continental  
185/65R15 88T

Barum  
185/65R15 88T

Motrio  
185/65R15 88T

274 zł/szt. 174 zł/szt. 199 zł/szt.
Continental

195/55R16 91H-V
Barum  

195/55R16 91H-V
Motrio  

195/55R16 91H-V

499 zł/szt. 279 zł/szt. 299 zł/szt.

Continental  
185/65R15 88T

Barum  
185/65R15 88T

Motrio  
185/65R15 88T

274 zł/szt. 174 zł/szt. 199 zł/szt.
Continental

195/55R16 91H-V
Barum  

195/55R16 91H-V
Motrio  

195/55R16 91H-V

499 zł/szt. 279 zł/szt. 299 zł/szt.

Dunlop  
215/65R16 98H

Barum  
215/65R16 98H

Motrio  
215/65R16 98H

434 zł/szt. 299 zł/szt. 324 zł/szt.
Continental

215/60R17 96H-V
Barum  

215/60R17 96H-V

534 zł/szt. 409 zł/szt.

LODGY

DOKKER

DUSTER

Kontrola  
sezonowa 

Gotowy do drogi? W ramach kontroli sezonowej fachowo sprawdzimy 18 najważniejszych 
punktów odpowiedzialnych za sprawność Twojego samochodu. Zapewnij sobie 
bezpieczną i ekonomiczną jazdę – teraz tylko za 99 zł*

Kup komplet  
opon letnich

*  Kontrola nie zastępuje przeglądu okresowego. Więcej szczegółów w Autoryzowanych Serwisach Dacii  
lub na sklep.dacia.pl.

Widoczność
4 punkty

Silnik
3 punkty

Akumulator
1 punkt

Hamulce
3 punkty

Klimatyzacja
1 punkt18punktów

Zawieszenie
2 punkty

Bezpieczeństwo 
1 punkt

Opony
3 punkty

* Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 0%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 1800 zł, 
całkowita kwota do zapłaty 1800 zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 0 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 
0 zł), 6 miesięcznych równych rat w wysokości 300 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 23.02.2021 na reprezentatywnym 
przykładzie. Przy składaniu wniosku o kredyt mogą być potrzebne dokumenty poświadczające dochody. Wysokość przyznanego 
kredytu zostanie wyliczona po zbadaniu zdolności kredytowej. Lista akceptowanych przez bank dokumentów znajduje się na 
stronie internetowej Credit Agricole Bank Polska S.A. www.credit-agricole.pl i w punkcie sprzedaży partnera. Oferta dostępna jest 
u Autoryzowanych Partnerów Dacii, którzy w imieniu Credit Agricole Bank Polska S.A. wykonują czynności faktyczne związane 
z zawarciem umowy kredytu na zakup towarów/usług. Udzielenie kredytu i jego wysokość zależą od oceny zdolności kredytowej 
klienta. Materiał ma charakter informacyjny.

NOWOŚĆ
Kup komplet (4) opon letnich w 6 ratach  
RRSO 0%* już od 116 zł miesięcznie. 
Zapytaj doradcę o ofertę dla Twojego pojazdu.

Podane ceny dotyczą 1 sztuki i zawierają podatek VAT, są cenami sugerowanymi przez Renault Polska. Nie znalazłeś 
odpowiadającego Ci wymiaru? Sprawdź pełną ofertę w Autoryzowanych Serwisach Dacii lub na sklep.dacia.pl/opony.

Czyszczenie klimatyzacji  
wraz z dezynfekcją wnętrza za 

129 zł


